WIC
التوعية التغذوية البدائية
تناول األكل الصحي .وابق بصحة جيدة.
ما هو WIC؟

 WICهو برنامج التغذية التكميلية الذي
يساعد النساء والرضع واألطفال الصغار يف
تناول األكل الصحي والبقاء بصحة جيدة
عن طريق توفري:
 lالتوعية التغذوية البدائية
 lالتوعية والدعم للرضاعة الطبيعية
 lالفحص الصحي واإلحاالت
 lاملواد الغذائية التكميلية
الفحص الصحي

Eligibility for the Missouri WIC
األهلية لـربنامج  Missouri WICتحصل
عيل أساس الدخل باإلضافة إيل السبب
التغذوي أو الصحي يتم تحديده عن
طريق التقييم الصحي.
يقوم موظفوا  WICبرشح أسباب األهلية
املتعلقة بالصحة أو التغذية.
أهمية الرعاية الصحية

تروج  WICالنتيجة الصحية لجميع
النساء قبل الوالدة والرضع واألطفال عن
طريق تشجيع:
 lالرعاية املبكرة ملا قبل الوالدة
 lالرعاية الصحية املالمئة
يستلم جميع املشرتكني معلومات عن
إساءة استعامل املواد و اإلحالة.

التوعية التغذوية

يقوم  WICبتشجيع ومنح جميع املشرتكني أو مقدمي الرعاية فرصة االشرتاك يف التوعية
التغذوية والرضاعة الطبيعية.

التوعية التغذوية
 lيؤكد العالقة بني التغذية السليمة والصحة الجيدة.
 lيساعد املشرتك يف تحقيق تغيري أسلوب الحياة اإليجايب عن طريق تعيني أهداف التغذية
والصحة.
التوعية والدعم للرضاعة الطبيعية

يروج  WICالرضاعة الطبيعية كخيار أمثل لتغذية الرضيع .األمهات املرضعات:
 lتستلم املعلومات عن طريق االستشارة وأسباق الرضاعة الطبيعية ودعم املتابعة.
 lلهن األهلية لالشرتاك يف  WICملدة أكرب من األمهات غري املرضعات.
 lتستلم حزمة املواد الغذائية املعززة
 lقد تستلم مضخات الثدي
حزمة املواد الغذائية لــ WIC

تروج حزمة املواد الغذائية لــ  WICالخيارات الصحية لك ولطفلك و هي:
 lوصفة لتلبية االحتياجات التغذوية الفردية الخاصة بك وبطفلك.
 lتكملة لنظام غذايئ متوازن ومتكامل
 lتتفق مع املبادئ التوجيهية الغذائية لألمريكيني MyPlate ،وتوصيات التغذية الحالية
توفر حزمة املواد الغذائية لــ :WIC
 lاملواد الغذائية املنخفضة يف الدهون والسكر وامللح والكوليسرتول والعالية يف األلياف
 lتشكيلة كربي من املواد الغذائية حرصيا لألمهات املرضعات
 lخيارات األطعمة الحضارية
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